
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W ŁODZI 

GPB-III.7840.7.2019 Łódź, 26 lipca 2019 r. 
(DM) 

OBWIESZCZENIE 
Wojewody Łódzkiego 

Działając na podstawie art. 1 f ust. 3 w związku z art. 11 f ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach rzygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), zawiadamia się, że na wniosek 

p. Ewy Ignaczak i p. Piotra Ignaczaka z 27 czerwca 2019 r. (data wpływu do Wojewody 

Łódzkiego: 5 lipca 2019 r.), Wojewoda Łódzki wszczął  postępowanie w sprawie stwierdzenia 

nieważnośdi decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAI-UA-y.4.2019 z 7 czerwca 2019 r. 

udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizację  inwestycji drogowej polegającej 

na rozbudowie i przebudowie ul. Taterniczej w Łodzi (dzielnica: Łódź  Widzew), na odcinku: 

od ul. Chałubińskiego do ul. Prezydenta. Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości 

lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem: 

działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-7: 

działki nr 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15; obręb W-9: działki nr 2/10, 2/11, 2/12, 

2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22; 

działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których 

inwestor przedłożył  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane: 

obręb W-9: działki nr 2/5, 2/8, 2/9; 

działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie 

niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje 

przeniesienie prawa własności: obręb W-8: działka nr 34/3; 

dźiałki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym 

do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie 

prawa własności: obręb W-9: działka nr 343/26 oraz obręb W-8: działki nr 230/2, 35/2 i 35/3. 

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia można 

zapoznać  się  z aktami sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek „E", pokój 429. Sprawę  prowadzi 

Z-ca Kierownika w Oddziale Orzecznictwa Dorota Mroczek, (tel. 42 664-13-77)). Wcześniejsze 

przybycie do tut. organu proszę  uzgodnić  telefonicznie. Niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem 

i stawiennictwo nib jest obowiązkowe. Obwieszczenie niniejsze uważa się  za dokonane po upływie 

14 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. 31 lipca 2019 r. ( 

Z 0. Wjwody Łódzkiego 

Kata yia Sudaj 
KieroW,nik O działu Orzecznictwa 
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LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 

90-926 LdŻ, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48)42664 1000, fax: (+48)42 664 1040, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /łodzuw/skrytka, 
www.lodzkie.eu  
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